Algemene informatie

Gangbeeldanalyse
als extra service
In deze ﬂyer leest u alles
over de gangbeeldanalyse
die wij u graag als extra
service aanbieden. Heeft u
na het lezen van deze ﬂyer
nog vragen? Stel ze dan
gerust aan uw instrumentmaker of bel ons: 030 258
1811. Meer informatie over
beenprothesen en orthesen
vindt u op onze website:
www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl.

Wilt u meer inzicht in uw manier van lopen?
Wilt u weten of u nog wat kunt verbeteren aan uw
looppatroon of bent u onzeker over uw manier van
lopen? U kunt bij ons kosteloos uw manier van lopen
laten analyseren in ons looplaboratorium. U krijgt
aan de hand van videobeelden en krachtmetingen
inzicht in uw manier van lopen en de belasting van uw
lichaam tijdens het lopen. Er kan worden beoordeeld
of er aanpassingen nodig zijn aan uw huidige voorziening en/of deze nog voldoet. Uit alle informatie
die we verzamelen volgt een mondeling advies dat
u meteen na aﬂoop krijgt

Waar kijken we naar?
Uw tevredenheid over de voorziening
De pasvorm van uw voorziening
De technische conditie van uw voorziening
De conditie van uw stomp (bij een prothese) of
uw been (bij een orthese)
Uw looppatroon
De belasting van uw lichaam tijdens het lopen
Bij een prothese: de uitlijning van uw prothese
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Informatie
De Hoogstraat Orthopedietechniek
Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht
030 258 1811
oth@dehoogstraat.nl
www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl

Wat gebeurt er in het looplab?
We analyseren uw manier van lopen. Dat doen we
met behulp van video-opnamen, een meting op
een krachtenplatform en een drukmeting op een
lopende band. Het is belangrijk dat u tijdens het
onderzoek loopt zoals u altijd loopt. Dus niet extra
netjes, extra langzaam of extra snel. We vragen u
zowel over een normale ondergrond te lopen als
op een lopende band. Het is belangrijk dat wij uw
benen en bekken goed kunnen zien. We vragen u
dan ook om een korte broek mee te nemen.
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Hoe lang duurt de afspraak?
Draagt u een prothese dan duurt de afspraak ongeveer een uur, bij een orthese een half uur. We starten
met de controle en loopanalyse. Daarna bekijken
we de beelden en volgt een adviesgesprek. In dit
adviesgesprek wordt met u besproken welke
aanpassingen er eventueel nodig zijn aan uw voorziening en/of uw looppatroon. Als er aan uw voorziening iets kleins moet worden gewijzigd kan de
orthopedisch instrumentmaker dit direct doen.
Voor grotere aanpassingen maken we een vervolgafspraak. Ook kunnen wij uw adviseren om uw arts
of fysiotherapeut te bezoeken.
Op onze website www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl, onder beenprothesen / gangbeeldanalyse, kunt u een ﬁlmpje van de gangbeeldanalyse
bekijken.
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